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ממשיכים עם החזון - משמרים את המסורת

עם מיטב חזני העולם,
תזמורת ״סימפונט״  רעננה ומקהלות החזנים ״יובל״ ו״זמרת י-ה״



 קבוצת אלקטרה בנויה על יסודות איתנים שניטעו לפני יותר מ-70 שנה.

1945 וצמחה יחד אלקטרה מלווה את המשק הישראלי מאז שנת 

עם המדינה לעידן הטכנולוגיות המתקדמות והפריצה הבינלאומית.

הקבוצה מעסיקה מאגר של כוח אדם איכותי ומנוסה באיכות ובהיקף 

ללא תחרות, המונה כ-9,400 אנשי מקצוע מיומנים. הקבוצה, הפועלת 

במגזר הציבורי והפרטי כאחד, ביססה לעצמה מוניטין מוכח בייזום, תכנון 

ופיתוח של פרויקטים בולטים, החל מבנייני מגורים, מבני תעשייה והייטק 

ועד בתי חולים, שירותים ציבוריים, פרויקטי תשתיות לאומיים ועוד.

כיום נוכחת אלקטרה כמעט בכל פרויקט משמעותי שנבנה בישראל 

שאותם בונה אלקטרה באחריות כוללת, משלב הייזום והתכנון, הקמה ועד 

לאחזקה השוטפת. "Consider It Done" זו לא רק סיסמה עבור אלקטרה, 

אלא זוהי דרך חיים החותרת לחדשנות מתמדת המבטאת את מחויבות 

הקבוצה לאחריות ולאיכות בלתי מתפשרת, ואת הבטחתה ללוות כל שלב 

בחיי הפרויקט, תוך מתן שירות מיטבי ועמידה במסגרת הזמן והתקציב.

קבוצת אלקטרה מובילה את תחום הבנייה על כל היבטיו, בארץ 

וב-16 מדינות על פני שלוש יבשות. הקבוצה כוללת 26 חברות 

מובילות בתחומן, אשר פועלות בסינרגיה מיטבית ומספקות 

סל פתרונות כולל ומקיף בתפיסה ייחודית של "מחזור חיים".

קבוצת אלקטרה:
מוניטין של למעלה מ-70 שנה



3

קהל חובבי החזנות,
מנויי יובל היקרים!

הרשו לנו לחלוק עמכם מעט מרגשותינו ומעשינו.

כרעם ביום בהיר נפלה עלינו בשורת האיוב אודות הסתלקותו בטרם עת של מנהלנו המוסיקלי, מייסד 
העמותה, הרוח החיה שבה, יקירנו ד"ר מרדכי סובול ז"ל.

"יובל" מאז היווסדה, הוא היה מלך החזנות  מרדכי לא רק היה המנצח והמעבד הראשי לכל תכניות 
בדורנו, פשוטו כמשמעו, וירטואוז של ממש בכל תנועותיו, גאון בידיעותיו ובהבנתו המוסיקלית, מפיק 
של  רבים  דורות  יפרנסו  עוד  ובהווה  בעבר  והחזנים  החזנות  עולם  למען  ומעשיו  פועלו  אשר  בחסד 

היסטוריונים, ויילמדו בבתי ספר לחזנות.

סדרת הקונצרטים לשנת תשע"ט, הוכנה ע"י מרדכי ע"ה, לפרטי פרטים. הנושאים, החזנים האורחים, 
התזמורים והתזמורות, היו מוכנים לפרסום, אך היוזם, ההוגה והמבצע - עזב אותנו לאנחות.

לא אלמן ישראל, מרדכי ע"ה חינך והניח בן מוצלח ומוכשר, יצירתי ובעל שם עולמי אופיר שיחי'.

אופיר ששימש כמפיק המוסיקלי של "יובל" למעלה מ-20 שנה, למד באקדמיה למוסיקה באוניברסיטת 
השנים  ב-6  משמש  רוט.  לאסלו  מאסטרו  ואצל  וינטרניץ  חנן  ד"ר  אצל  בניצוח  השתלם  אביב,  תל 
"רינת  האחרונות כמנהלה המוסיקלי ומנצחה של מקהלת הרבנות הצבאית, להקת "סולן", מקהלת 

ישראל" ועוד...

כמו כן הופיע אופיר כמנצח אורח עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית, תזמורת "סימפונט" רעננה, 
ניו  הסימפונית  באוסטרליה,  ומלבורן  סידני  של  התזמורות  על  ניצח  ובחו"ל  אשדוד,  של  והסימפונית 

יורק, תזמורת UCLA, מיאמי ועוד.

בנוסף, עיבד ותזמר מאות יצירות לשלל הרכבים, הפיק עשרות דיסקים והופעות בארץ ובחו"ל.

וישמש כמנהלה המוסיקלי של  ייכנס בנעלי אביו ע"ה  כי  וביקשה  הנהלת העמותה פנתה אל אופיר 
הישראלי  האנסמבל  של  המוסיקלי  כמנהל  אותו  מינתה  והעמותה  לאתגר,  נענה  אופיר  העמותה. 

לחזנות – "יובל".

הסדרה הקרובה לשנת תשע"ט היא פרי הכנתו של מרדכי ע"ה, ותוציא לפועל, באמצעות בנו אופיר נ"י, 
את יוזמתו, יצירתו ופועלו הגדול של מחיה החזנות בדורנו.

וגידים  עור  לקרום  ימשיכו  ויוזמותיו,  פועלו  מורשתו,  פיזית.  רק  אך  בחטף,  אותנו  עזב  המנוח  מרדכי 
וצלילי המוסיקה הליטורגית-יהודית אותה טיפח וניער מעפר ההיסטוריה – ימשיכו להדהד בקונצרטים 

השונים, בבחינת "שפתותיו דובבות בקבר".

אתגרים רבים ותקוות גדולות מונחים לפתחינו להמשך מורשתו של מרדכי ע"ה, באמצעות העברת 
שרביט המנצחים והפקדתו בידי בנו – אופיר נ"י.

להמשך  יפעל  אשר  לעמותה,  ידידים  חוג  מוקם  אלו  בימים  כי  לבשר  שמחים  אנו  זו  בהזדמנות 
יוזמותיו, מימוש רעיונותיו והנצחת מורשתו ופועלו של המנוח ע"ה, בדרכים מגוונות.

לפרטים נא לפנות למר שמעון הייבלום בטל' 054-6060000.

דבר הנהלת "יובל"

בברכת עונה מוצלחת,
הנהלת העמותה
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לזכרו של ד"ר מרדכי סובול ז"ל

מכון  בין  פעולה  שיתוף  גם  נוצר  האחרונות  בשנים 
תל אביב לחזנות לד"ר מרדכי סובול והוא הגיע ללא 
לטוב  זכורים  במיוחד  אך  המכון,  של  אירועים  מעט 
שהפכו  לתלמידים  שמסר  האמן  וכיתות  הרצאותיו 

לחזני העולם.

קשה להקיף את כל מפעליו של סובול – בהקלטות, 
יצירת  פרי  רבות  יצירות  של  ובחידושם  בתזמורים 
גדולי העבר ענקי תור הזהב של הליטורגיה היהודית.

הממהרת  הלשון  על  החוקר,  המוח  על  דומע  ליבי 
לשיתוף  לנו  שהיו  התכניות  ועל  שפר  אמרי  ליתן 

פעולה בעתיד.

ובהיבט אישי מאוד, לא אשכח את השיחה האחרונה 
תפילת  לאחר  זה  היה  הדגול,  המנוח  עם  שלי 
הסליחות אצל אחי החזן רבי חיים אליעזר לאוי"ט, 
ביידיש  לרעהו  איש  ואיחלנו  עז  חיבוק  התחבקנו 

שאהב 'א געזינטע יאר, א געזינטע יאר!'.

אך כפי שאמרנו ונאמר, )אדם( כצל עובר וכענן כלה 
וכרוח נושבת וכאבק פורח וכחלום יעוף. ולוואי והיה 

זה רק חלום.

להם  יהיו  הכבירים  ומעשיו  משפחתו  כל  את  נחבק 
נחמה פורתא.

אז  עד  שהייתה  החזנות  את  להפוך  הצליח  הוא 
ואוהדים,  'מבינים'  של  מוגבל  ציבור  נחלת  בעיקר 

לתרבות חיה ותוססת השווה לכל נפש.

נשיאים ושרים ואנשי מעלה וגם ה-'עמך', התחילו 
תודות לו לראות בחזנות תרבות ואומנות אשר יכולה 
להשתוות לתרבות של המוזיקה הקלסית היוקרתית 

בתוספת החינניות של הרגש היהודי המיוחד.

חזנות  של  פרסטיז'ה  לעצמי   לתאר  יכול  איני 
מבלעדי מרדכי סובול.

הזה  הפלא  איש  את  מבכים  אנו  ובעצבות  ביגון 
שנדם ואתו נדמה הפרסטיז'ה של החזנות.

יהי זכרו ברוך...

 דברי החזן נפתלי הרשטיק 

הבשורה  את  כולנו  קיבלנו  עמוק  וביגון  רב  בצער 
ימיו של ד"ר מרדכי סובול.  המרה על פטירתו בדמי 

קשה לכתוב כשהלב הולם בחוזקה וממאן להאמין.

מרדכי סובול חי את החזנות ועשה למענה בכל כוחו 
וכישרונותיו.

כ-40  במשך  וערך  שיזם  הקונצרטים  סדרות  עם 
היסטוריים  בממדים  לתודעה  סובול  העלה  שנים, 
ממש את עולמה של החזנות. לא ידוע על סדרה עם 

מספר מנויים שכזה גם לא בוורשה שלפני השואה.

הפעילות הבלתי נתפסת הזו - נעשתה במשך שנות 
בדרכו,  מכשול  כל  עקף  סובול  מרדכי  כשד"ר  דור 

בעמל, עקשנות ואמונה בצדקת דרכו.

לפופולאריים  הפכו  חי'  'קול  ברדיו  החזנות  שידורי 
ביותר, והתוכנית המיוחדת הסתגפה בטעמי תבשילי 

השבת בבתים רבים מהעם היהודי.

בחזנות  ידע  של  ענק  אוצר  היה  סובול  מרדכי 
הן  גנזיו  בבית  שצבר  האוספים  שלה.  ובהיסטוריה 
בנושא  וספרים  בתווים  הן  והקלטות  בתקליטים 

האהוב עליו-לא ישוערו בהיקפם.

גם כמורה ומדריך חזנים יצא שמו למרחוק.

דברי החזן בנימין מולר 

של  החיה  הרוח  היה  השלום,  עליו  סובול  מרדכי 
החזנות בעשורים האחרונים. 

הייתה  לא  שכמוה  אישית,  אבדה  רק  אינה  פטירתו 
ולא תהיה, אלא היא מהווה מעין חורבן מקדש.

היה  שלא  ממד  בחזנות  הכניס  ע"ה,  סובול  מרדכי 
כמותו לפני כן ולא נראה שאי פעם יהיה עוד.

השואה  שלאחר  בחזנות  להכניס  שהצליח  רק  לא 
אותה  להתאים  הצליח  גם  הוא  אלא  חדשה  חיות 

לרוח הדורות הנוכחים.

מה שהוא תרם לחזנות ולמוזיקה היהודית, אי אפשר 
לתאר במילים.



שלמה גרופמן,
יו”ר קרן פייר

2125*משרד המכירות: רח’ יוחנן הסנדלר, בת ים.

ההדמיה להמחשה בלבד, המבצע לזמן מוגבל, ט.ל.ח. 

אכלוס מיידי

מגדל
הדר ים

בת ים

בטוחה!רכישה 
היתר בנייה א

א
ליווי פיננסי

הנוף - עלינו!
הזדמנות אחרונה להצטרף 

לפרויקט מגדל הדר ים וליהנות 
מנוף מושלם לים

דירות אחרונות בפרויקט



תודתנו מעימקא דליבא נתונה

ליוסי פלג ביליג ולציפי רעייתו
על תמיכתם ועזרתם המשמעותית בקונצרטים של ״יובל״ 

לזכרו של ד״ר מרדכי סובול ז״ל
יזכו לשנים הרבה מתוך בריאות טובה ונחת

מיסודו של ד״ר מרדכי סובול ז״ל

הנהלת ״יובל״

סדין
חצי
עמ'

רבע
סטריפעמ' A4 A3

סדין
חצי
עמ'

רבע
סטריפעמ' A4 A3

מברכת את משתתפי קונצרט "רזא דשבת" 
לרגל פתיחת עונת המנויים תשע"ט 
לזכרו של ד"ר מרדכי סובול ז"ל 

לחזנים , למקהלות ,לתזמורת
ולמנהל המוזיקלי והמנצח : אופיר סובול

זר ברכות, צלילים
ואיחולי הצלחה

מי זהב- סוכנות ביטוח בע״מ | רח׳ משה דיין 14, ק.אריה - פתח תקווה 49518
טל׳: 03-9232933 | פקס: 03-9232955
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על הקונצרט
רזא דשבת - תפילות וזמירות לשבת

"החמה מראש האילנות נסתלקה. הנה היא יורדת 
הקדושה הברוכה, ועמה מלאכים צבא שלום 

ומנוחה. בואי בואי המלכה, בואי בואי המלכה. 
שלום עליכם מלאכי השלום".

כך פותח חיים נחמן ביאליק את שירו "שבת 
המלכה". מילים אלו הולחנו ע"י החזן פנחס )פיני( 

מינקובסקי )1924-1859( שהיה החזן  הראשי בבית 
הכנסת הברודי באודסה. התמונה הפסטורלית של 

שבת המלכה הפורסת את קדושתה על היקום, 
הייתה מקור ההשראה למשוררים ולמלחינים יהודיים 

אשר היטיבו לתאר את השבת ביצירותיהם.

קבלת השבת, הזמירות סביב השולחן, נרות השבת 
– כל אלו, היו ליוצרים בבחינת "נחל איתן וכר פורה" 

ממנו נולדו מיטב הלחנים שנכתבו ברפרטואר החזני 
הכלל עולמי.

חזנים שהלחינו בדרך כלל רק יצירות ליטורגיות 
"כבדות" לחזן ומקהלה, מצאו עצמם מלחינים 
זמירות שבת ועוד תפילות שהפכו עם השנים 

כמייצגים של ההווי המיוחד שבה. החזן אברהם בער 
בירנבוים מצ'נסטוחוב, הלחין רפסודיה תלמודית 
בשם "במה מדליקין". הלכות המשנה שבת פרק 

ב' נאמרות עפ"י נוסח אשכנז בין קבלת שבת 
לערבית בשבת, בבחינת "הגשר" על פני שני חלקי 

המבוא לשבת. ביצירתו הנפלאה מנסה אברהם בער 
בירנבוים גם הוא להביא את "הצבעים" המוזיקליים 

של "הגשר" שבין החזנות לחסידות. אבל גם נוסח 
ספרד לא נשאר ללא "מטאור" מוזיקלי. אחת היצירות 

היותר ספוגות בדביקות ונשמה ברפרטואר החזני, 
היא היצירה "רזא דשבת" שהנחילו לעולם החזנות 

החזנים פנחס סגל-פינצ'יק ויוסל'ה מנדלבאום. 
ישנם שיאמרו ניגון חסידי, ישנם שיאמרו יצירת פאר 

חזנית, אבל ללא ספק נס ודגל לעונג שבת.

החזן שמואל ויגודה נחשב לאחד מאחרוני החזנים 
מתקופת "תור הזהב" של החזנות. בתקליטיו הרבים 
הוא הביא לציבור המאזינים שלו יצירות משל עצמו, 

יצירות הספוגות ב"אמירה" חזנית, אך גם כאלו 
המשלבות בתוך הרצ'יטטיב החזני מלודיה, אשר 

שימשה כפזמון שבו נהג ציבור המאזינים לו להצטרף 
אליו כמקהלה. החזן ויגודה הכיר לפני ולפנים את רזי 

החזנות ואת הסולמות וחלקי הסולמות המדברים 
ישר אל ליבו של היהודי, זה המוצא מנוח לגופו 

ונשמתו לאחר שבוע של עבודה מפרכת. בדיוק עבורו 
יצר שמואל ויגודה את "השיר שהלויים" שבכל 

בית יהודי "של אז" התנגן מעל גבי הגרמופון. החזן 
ויגודה סיפר, בעת שהיה בארץ בשנת 1988 לרגל 

קונצרט ההצדעה לכבודו, כי אחד האדמו"רים בירך 
אותו באריכות ימים בגלל היצירה "השיר שהלויים". 

ומדוע? מכיוון שיופיה של היצירה הזאת גרם ליהודים 
בבית הכנסת לעמוד עטופים בטליתותיהם עוד רבע 
שעה עד לסיום היצירה, שהיא בסוף תפילת מוסף. 
"ביצירה הזאת כיבדת את אביך קוניך ועל כן תזכה 

לאריכות ימים כעל כיבוד אב ואם". ואמנם, הוא 
האריך ימים ונפטר בגיל 99. 

מייסד האנסמבל "יובל" ומחיה החזנות בדורנו, ד"ר 
מרדכי סובול ז"ל, הלחין את הפיוט 'לכה דודי' שכתב 

ר' שלמה אלקבץ הלוי )1540 בקירוב(. פרק החזנות 
'ממקומך' מתוך קדושת שחרית לשבת הולחן ע"י 
מלחינים רבים. הערב נשמע את הפרק הזה בלחנו 

של זאבל זילברטס, המוכר בזכות ביצועו המקורי של 
החזן מרדכי הרשמן, ובתוך יצירה זו, הוסיף מרדכי 

סובול את הרצ'יטטיב החזני. פרקי חזנות רבים נכתבו 
על תפילות השבת כמו גם זמירות לשבת. רבות 
היצירות החזניות המשלבות בין השניים. ההזנה 

ההדדית יצרה פסיפס תרבותי מסורתי שהוא בבחינת 
"אוצר". המלודיות המותאמות למילות הזמירות היו 

גם בדורות הקודמים, כמו בימינו אנו, עוגן מוזיקלי של 
שולחן השבת. כל חצר חסידית יצרה לעצמה מבחר 

זמירות השבת שלה, וכך היא היצירה "לא תבושי" 
של חסידות צאנז.

אחת היצירות שנשמע הערב היא היצירה 'ישמח 
משה' שהולחנה ע"י חזן מתחילת המאה ה-19, 
יהודה לייב חזן, שהיה סבא רבא של ד"ר מרדכי 

סובול ז"ל. בקונצרט שולבו יצירות חזנות עם יצירות 
קלילות המוכרות ומושרות בבתי כנסת רבים, כמו 
'משה ואהרן' שהלחין ר' שלמה קרליבך, והפרק 

'רצה' שהולחן ע"י יוסי גרין ופורסם בזכות ביצועו של 
אברהם פריד. אמן החזנות הבימתית, משה אוישר, 

היה בעל סגנון שחרג מהמקובל במוזיקה הליטורגית-
יהודית בתקופתו. סגנונו התקבל ברגשות מעורבים 

כאשר יהודי בית הכנסת העדיפו את אוישר ה"זוגער" 
ואנשי הקונצרטים והבימה אהבו את הקצב והמשחק 

התמידי בקולו. כזו היא היצירה 'אמר ר' אלעזר', 
שהפכה לנכס צאן ברזל בעולם החזנות.

האזנה ערבה לכולכם

כתב: מרדכי סובול  |  ערך: חגי אפרתי



סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

מיסודו של ד״ר מרדכי סובול ז״ל

מיסודו של ד״ר מרדכי סובול ז״למנהל מוסיקלי ומנצח: אופיר סובול

www.yuval.org.il לפרטים והזמנות ״יובל״: 03-570-7479, 03-579-9550  |  

ישראלארה״בישראל ארה״ב

קונצרט מס׳ 1
יום ד', י"א בטבת תשע"ט   |   19.12.18   |   20:00   |   היכל התרבות ת״א

״רזא דשבת״
תפילות וזמירות לשבת

בהשתתפות:
שי אברמסון    נתנאל הרשטיק    יעקב למר    אברימי רוט

עונת המנויים תשע״ט  2018-2019

עם מיטב חזני העולם, תזמורת ״סימפונט״  רעננה
ומקהלות החזנים ״יובל״ ו״זמרת י-ה״

ע"ש יוסף פלג ביליג נ"י ולזכרו של ד"ר מרדכי סובול ז"ל

ממשיכים עם החזון - משמרים את המסורת

מנחה:

ידידיה מאיר



שומרים ומשביחים את מה שחשוב לך!

נכסים ניהול  אפשטיין 
073-7067460

office@epstein-fm.co.il

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ
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האומנים המשתתפים:

מנהל מוסיקלי ומנצח: אופיר סובול

שי אברמסון - ישראל

נתנאל הרשטיק - ארה״ב

כישרונו המוזיקלי של אופיר סובול התגלה בהיותו ילד, כשהיה בן 5 
השתתף במקהלת "פרחי בני ברק", שם שימש גם כסולן. השתתף גם 
במקהלות "פרחי הדר" ברחובות ו"פרחי פתח תקוה" וכן שר כילד עם 
מקהלת החזנים "יובל" בקונצרטים לחזנות. למד באקדמיה למוזיקה 

בתל אביב, השתלם בניצוח אצל ד"ר חנן וינטרניץ ואצל מאסטרו לאסלו 
רוט. משמש כמנהלה המוזיקלי וכמנצחה של מקהלת הרבנות הצבאית, 

להקת "סולן" ומקהלת "רינת ישראל". הופיע כמנצח אורח עם התזמורת 
הפילהרמונית הישראלית, תזמורת "סימפונט" רעננה והתזמורת 

הסימפונית של אשדוד. בחו"ל ניצח על התזמורות של סידני ומלבורן, 
התזמורת הסימפונית של ניו יורק, תזמורת UCLA  מיאמי ועוד. עיבד 

ותזמר מאות יצירות לשלל הרכבים והפיק עשרות דיסקים והופעות בארץ 
ובעולם. לאחרונה, עם פטירת אביו, ד"ר מרדכי סובול ז"ל, מונה למנהל 

המוזיקלי והמנצח של האנסמבל הישראלי לחזנות "יובל".

שי אברמסון יליד ירושלים, בן  למשפחה מוזיקלית. החזן אברמסון 
נחשף לראשונה לעולם החזנות, בהיותו נער במקהלת בית הכנסת הגדול 

בירושלים בתקופות הימים הנוראים. אברמסון למד וקיבל את השכלתו 
המוזיקלית אצל מיטב המורים, אלי יפה, משה שטרן ועוד. בשנת 2008 

מונה לתפקיד החזן הראשי לצה"ל. הוא משמש כחזן ייצוגי של המדינה, 
הופיע באירועים ממלכתיים בארץ ובתפוצות. במהלך השנים האחרונות, 

הופיע בקהילות יהודיות בארצות הברית, קנדה ואירופה.

נתנאל הרשטיק, בנו של החזן נפתלי הרשטיק, יליד אנגליה, עלה ארצה 
בגיל רך. כילד הצטרף לאביו החזן בקטעי סולו, ועד מהרה הוגדר בפי 
הקהל כ"ילד פלא". למד בישיבת ההסדר במצפה רמון ושירת בצבא 

בנח"ל כחייל קרבי. בשנת 2006 הגיעה אליו הצעה שאי אפשר לסרב לה 
מהקהילה היהודית ב"המפטון" שבאזור הדרומי של לונג-איילנד, לעבור 

לפני התיבה בבית הכנסת "ווסט המפטון ביץ". את בית הכנסת ייסד מפיק 
הסרטים הידוע סטיבן ספילברג, והרב מארק שנייר, עומד בראשו. נתנאל 

מרבה להופיע בקונצרטים יוקרתיים ברחבי תבל ובאירועים ממלכתיים. 
הפיק גם כמה תקליטורים וסרטונים אשר הפכו ויראליים בשל המגוון 

הרחב של הסגנונות בהם הוא שולט.
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יעקב למר - ארה״ב

אברימי רוט - ישראל

יעקב למר נולד בשכונת בורו פארק בברוקלין ניו יורק. למר קיבל השראה 
מגדולי עידן הזהב של החזנות כגון: הרשמן, רוזנבלט, קווארטין. בנוסף, 

החזן משה שטרן השפיע רבות על סגנונו. למר הצעיר קיבל את הכשרתו 
במקהלת בית כנסת "בית אל" בבורו פארק, בה שימש כסולן ראשי 

במקהלה, בהדרכת החזן בן ציון מילר. קיבל מילגה לבית הספר "בלז 
למוזיקה יהודית" בישיבה יוניברסיטי, שם למד אצל נח שול, יוסף מלובני 

וברנרד ביר. החזן יעקב למר משמש כחזן בית הכנסת "לינקולן סקוור".

אברמי רוט נולד בבני ברק, ספג בילדותו את הנוסח ההונגרי-חסידי של הרב 
גשטטנר זצ"ל בבית הכנסת המרכזי ב"קרית אגודת ישראל" בבני ברק. למד 
חזנות במשך שנה ב"מכון תל אביב לחזנות" אצל אלי יפה ונפתלי הרשטיק, 

והמשיך את לימודיו בבית הספר לחזנות ב"היכל שלמה" בירושלים אצל 
המורים: אשר היינוביץ, אריה גולדברג, משה שטרן, בן ציון מילר, משה 

שולהוף, משה האשל, כן למד אצל יצחק אשל, צבי טלמון, דוד וינטראוב 
ואברהם פרי. משרותיו הראשונות בחזנות היו בבית הכנסת בשיכון ה' בבני 

ברק, בבית הכנסת "נוסח אשכנז" ברמת יצחק שברמת גן ובבית כנסת "עין 
יעקב" בגבעתיים. בשנות ה-90 כיהן בימים הנוראים, במשך 4 שנים בבית 

הכנסת המרכזי במונטיבידאו שבאורוגואי, משם עבר לכהן במשך 17 שנים 
בקהילת "רמת שלום" במקסיקו סיטי. רוט מוזמן לשבתות חזנות בקהילות 

בחו"ל וברחבי הארץ.



על המקהלות:

מקהלת החזנים "יובל"

מקהלת זמרתי-ה

ד"ר מרדכי סובול ז"ל, ששימש כמנצח וכמנהלה המוזיקלי עד פטירתו  מקהלת החזנים "יובל" נוסדה בשנת 1988 ע"י 
הפתאומית בין כסה לעשור בשנת תשע"ט. המקהלה מונה 38 זמרים, שחלקם משמשים כחזנים ברחבי העולם. מקהלת 
"יובל" שותפה לחזונו של מרדכי סובול מזה 30 שנה, והשתתפה במאות קונצרטים בהיכל התרבות בתל אביב ובארצות 
הברית, בהם השתתפו גדולי החזנים ואשר זכו לתהילה בכל רחבי העולם. סדרות הקונצרטים ימשיכו להתקיים תחת שרביטו 

של אופיר סובול, שמונה ע"י הנהלת עמותת "יובל" כמנצח וכמנהלה המוזיקלי.

מקהלת "זמרתי-ה" נוסדה בשנת 2007 על ידי ד"ר אורי אהרן המשמש כמנצח וכמנהלה המוזיקלי וע"י יעקב רינגלר המשמש 
כמנהלה. המקהלה מורכבת מזמרים המשמשים כשליחי ציבור בבתי כנסת ואשר אוהבים את השירה והחזנות הדתית. מאז 
הקמתה, ביצעה המקהלה כ-200 הופעות שונות, הופעות בקונצרטים, בתפילות שבת, בבתי אבות, במחלקות סיעודיות 
ובבתי ספר. המקהלה הופיעה בטקס הדלקת המשואות, בהר הרצל, בקונצרטים חגיגיים בהיכל התרבות בת"א, בקהילות 

בחו"ל ובפסטיבלים יהודיים ברחבי העולם. פעילות המקהלה נעשית בהתנדבות מלאה של חבריה, מתוך אהבת החזנות.

www.ayalon-ins.co.il

ביטוחי רכב, דירה,
עסקים, חיים ובריאות



8860*
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"יובל" האנסמבל הישראלי לחזנות ומוסיקה יהודית
מיסודו של ד"ר מרדכי סובול ז"ל

הנהלת ״יובל״

ברנוביץ אריה  |  גרינוולד נח  |  הייבלום שמעון  |  זליכוב חיים  |  יוד יהודה

|  נגה מאיר  |  קריאל אפרים

יקירי ״יובל״

גרופמן שלמה  |  פרופ' יעקב פרנקל  |  לוי רחמני  |  יוסי פלג-ביליג

עיבודים

ד"ר מרדכי סובול ז"ל  |  אופיר סובול

תזמורים

ד"ר מרדכי סובול ז"ל  |  אופיר סובול  |  ד״ר חנן וינטרניץ

מקהלת החזנים ״יובל״

 אופיר סובול - מנהל מוסיקלי ומנצח  |  אופיר אברהם  |  אפרתי חגי  |  בהט קובי  |  בורג דב  |  בלוך יוסף

 |  בן עזרא דוד  |  ברבר ד"ר יעקב  |  ברוש ד"ר בני  |  ג'ורג' ישראל  |  גבלינגר ד"ר אילן  |  גוטמן אביגדור

 |  גולדשטיין דוד  |  גופן יוסי  |  גיטלר נתן  |  גלעדי יששכר  |  גלעדי משה  |  גנסין חיים  |  גרינפלד מנדי

|  גרינפלד שמואל  |  דוידוביץ יצחק  |  הלר ראובן  |  יהודה דניאל  |  כנה עזריה  |  לומניצקי ד"ר יוסי  |  נוף אהרון  

 |  פולק יעקב  |  פומרנץ משה  |  פיין פרופ' פיליפ  |  ציטרון מנחם  |  קוזידלו יהודה  |  קורן יואל  |  קציר בועז

|  קראוס אלי  |  שפיר משה

מקהלת החזנים זמרתי-ה׳

 ד"ר אורי אהרן - מנהל מוסיקלי ומנצח  |  אמיד הראל  |  ביליג שלום  |  בריטמן אורי  |  בריטמן יצחק

 |  גטרר יוסי  |  גלבר חיים יהודה  |  גרוסמן דניאל  |  דולינסקי בני  |  הלפרין ישראל  |  זאבלי אליהו  |  זינגר בועז

 |  ישראלי משה  |  כץ בני  |  כץ יוחנן  |  לוי נתנאל  |  מור רמי  |  סלומון אביתר  |  פלגר איציק  |  פלס יוני

 |  קובן יותם  |  קלטר מרדכי  |  קליין גבריאל  |  רינגל יעקב  | שוסהיים יחיאל  |  שטיינמץ יואל  |  שטיינר ברוך

|  שלוין אברהם  |  שפיצר נפתלי  |  ריטה פלדמן - פסנתרנית 

שיווק מופע

מירי קלנר  |  ציפי ברגמן  |  זהבה מילשטיין

צילום בוידאו

יעקב אלברשטיין

הגברה

משה בכר - פיס הגברה ותאורה

עיצוב והפקה

פרסום ׳בריש גלי׳

מסכים ומולטימדיה

מדיה פרו - איציק דניאל



נדל"ן
מקבוצת אלדד פרי 5066*לפרטים ולרכישה

הצטרפו 
להצלחה הבאה

פרי ארט בת ים
בשיווק

דובנבוים רחובות
אוכלס

פרי ספיישל
פתח תקווה - בשיווק

פרי נטוורקינג
חולון - בשיווק

פרי בסט לוד
בשיווק

אורות חנן רחובות
בבנייה

פרי הורייזן בת ים
בבנייה

פרי נופים מודיעין
בבנייה

רמות פרי רמת גן
בבנייה

דוד מזרחי רחובות
אוכלס

פרי מלודי רמלה
בשיווק

וילקומיץ רחובות
אוכלס

פרי פקאן רחובות
אוכלס

גורודסקי רחובות
אוכלס

פרי פלייס רחובות
בבנייה

פרי בעמק עפולה
לפני מסירה

הפלמ״ח רחובות
אוכלס
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TONIGHT'S PROGRAM   היצירות המבוצעות הערב

1. עונג שבת תזמורתי –  פתיחה

ביצוע: אברמי רוט והמקהלות|לחן: חסידות צאנז|2. לא תבושי

ביצוע: שי אברמסון והמקהלות|לחן: יוסף מנדלבאום|3. רזא דשבת

ביצוע: יעקב למר והמקהלות|לחן: שלמה קרליבך|4. משה ואהרון

ביצוע: נתנאל הרשטיק|לחן: לייב גלנץ|5. שמע ישראל

|לחן: יהודה לייב חזן|6. ישמח משה
ביצוע: יעקב למר

אברמי רוט והמקהלות

ביצוע: כל החזנים והמקהלות|לחן: ד"ר מרדכי סובול|7. לכה דודי

INTERMISSION  הפסקה

ביצוע: כל החזנים והמקהלות|עיבוד: אופיר סובול|1. טיש

|לחן: יוסי גרין|2. רצה
ביצוע: שי אברמסון,

נתנאל הרשטיק והמקהלות

ביצוע: יעקב למר|לחן: פנחס סגל-פינצ׳יק|3. רזא דשבת

ביצוע: אברמי רוט והמקהלות|לחן: שמואל ויגודה|4. השיר שהלויים

ביצוע: שי אברמסון והמקהלות|לחן: משה אוישר|5. אמר ר' אלעזר

ביצוע: נתנאל הרשטיק והמקהלות|לחן: זאבל זילברטס/ד״ר מרדכי סובול|6. ממקומך

ביצוע: כל החזנים והמקהלות|לחן: בן-ציון שנקר|7. הטוב כי לא כלו

* שינויים אפשריים



17

מילים ליצירות

לא תבושי | לחן: חסידות צאנז | ביצוע: אברמי רוט והמקהלות

לֹא ֵּתבֹוִׁשי ְולֹא ִּתָּכְלִמי, ָמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ּוָמה ֶּתֱהִמי, ָּבְך ֶיֱחסּו ֲעִנִּיי ַעִּמי, ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִּתָּלּה.

רזא דשבת | לחן: יוסף מנדלבאום | ביצוע: שי אברמסון והמקהלות

ָרָזא ְדַׁשָּבת ִאיִהי ַׁשָּבת ְדִאְתַאֲחַדת ְּבָרָזא ְדֶאָחד. ְלִמְׁשֵרי ֲעָלּה ָרָזא ְדֶאָחד. ְצלֹוָתא ְדַמֲעֵלי 
ַׁשְּבָתא ְדָהא ִאְתַאֲחַדת ּכּוְרַסָּיא ַיִקיָרא ַקִדיָׁשא ְּבָרָזא ְדֶאָחד. ְוִאְתַּתָקַנת ְלִמְׁשֵרי ֲעַלּה ַמְלָּכא 

ַקִדיָׁשא ִעָּלָאה. ַּכד ַעִּיל ַׁשְּבָתא ִאיִהי ִאְתַיֲחַדת ְוִאְתַפְרַׁשת ִמִסְטָרא ַאֲחָרא. ְוָכל ִדיִנין ִמְתַעְּבִרין 
ִמָנּה ְוִאיִהי ִאְׁשְּתָאַרת ְּבִיחּוָדא ִדְנִהירּו ַקִדיָׁשא. ְוִאְתַעְטַרת ְּבַכָמה ִעְטִרין ְלַגֵּבי ַמְלָּכא ַקִדיָׁשא. 

ְוָכל ׁשּוְלָטֵני רּוְגִזין ּוָמאֵרי ְדִדיָנא ֻּכְּלהּו ַעְרִקין ְוִאְתַעְּברּו ִמָנּה. ְוֵלית ׁשּוְלָטָנא ַאֲחָרא ְּבֻכְּלהּו 
ָעְלִמין )ַּבר ִמָנּה(. ְוַאְנָפָהא ְנִהיִרין ִּבְנִהירּו ִעָּלָאה ְוִאְתַעְטַרת ְלַתָּתא ְּבַעָּמא ַקִדיָׁשא. ְוֻכְּלהֹון 

ִמְתַעְטִרין ְּבִנְׁשָמִתין ַחְדִּתין ְּכֵדין ֵׁשירּוָתא ִדְצלֹוָתא. ְלָבְרָכא ָלּה ְּבֶחְדָוה ִּבְנִהירּו ְדַאְנִפין.

משה ואהרן בכהניו | לחן: שלמה קרליבך | ביצוע: יעקב למר והמקהלות

מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְּבֹכֲהָניו, ּוְׁשמּוֵאל ְּבֹקְרֵאי ְׁשמֹו, קֹוְרִאים ֶאל ה' ְוהּוא ַיֲעֵנם. ְּבַעּמּוד ָעָנן ְיַדֵּבר 
ֲאֵליֶהם, ָׁשְמרּו ֵעדָֹתיו ְוֹחק ָנַתן ָלמֹו. ה' ֱאֹלֵקינּו ַאָּתה ֲעִניָתם, ֶאל נֹוֵׂשא ָהִייָת ָלֶהם, ְוֹנֵקם ַעל 

ֲעִלילֹוָתם. רֹוְממּו ה' ֱאֹלֵקינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו, ִּכי ָקדֹוׁש ה' ֱאֹלֵקינּו.
ִמְזמֹור ְלָדִוד, ָהבּו ָלּה' ְּבִני ֵאִלים, ָהבּו ָלּה' ָּכבֹוד ְוֹעז. ָהבּו ָלּה' ְּכבֹוד ְׁשמֹו, ִהְׁשַּתֲחוּו ָלּה' ְּבַהְדַרת 
ֹקֶדׁש. קֹול ה' ַעל ַהַּמִים, ֵאל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים, ה' ַעל ַמִים ַרִּבים. קֹול ה' ַּבֹּכַח, קֹול ה' ֶּבָהָדר. קֹול 
ה' ׁשֵֹבר ֲאַרִזים, ַוְיַׁשֵּבר ה' ֶאת ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון. ְוַיְרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעֶגל, ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹון ְּכמֹו ֵּבן ְרֵאִמים. 

קֹול ה' ֹחֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש. קֹול ה' ָיִחיל ִמְדָּבר, ָיִחיל ה' ִמְדָּבר ָקֵדׁש. קֹול ה' ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות, 
ְוֶיֱחֹׂשף ְיָערֹות, ּוְבֵהיָכלֹו, ֻּכּלֹו ָאַמר ָּכבֹוד. ה' ַלַּמּבּול ָיַׁשב, ְוֵיֵׁשב ה' ֶמֶלְך ְלעֹוָלם. ה' ֹעז ְלַעּמֹו 

ִיֵּתן, ה', ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַּבָּׁשלֹום.

שמע ישראל | לחן: לייב גלנץ | ביצוע: נתנאל הרשטיק

ְׁשַמע ִישָרֵאל ה' ֱאֹלֵהינּו ה' ֶאָחד.
הּוא ֱאֹלֵהינּו הּוא ָאִבינּו הּוא ַמְלֵּכנּו הּוא מֹוִׁשיֵענּו. 

ְוהּוא ַיְׁשִמיֵענּו ְּבַרֲחָמיו ֵׁשִנית ְלֵעיֵני ָּכל ַחי ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִהים.
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ישמח משה | לחן: יהודה לייב חזן | ביצוע: יעקב למר, אברמי רוט והמקהלות

ִיְׂשַמח מֶֹׁשה ְּבַמְּתַנת ֶחְלקֹו. ִוי ָאזֹוי הֹּוט ֵמען ֵּגערּוֶפען ִּכי ֶעֶבד ֶנֱאָמן ָקָראת לֹו.
ִיְׂשַמח מֶֹׁשה ְּבַמְּתַנת ֶחְלקֹו. וּוס הֹוט ֵמען ִאים אֹון ֵּגערּוֶפען ִּתְפֶאֶרת ְּברֹאׁשֹו ָנַתָּת לֹו.

ִיְׂשַמח מֶֹׁשה ְּבַמְּתַנת ֶחְלקֹו. וּוס הֹוט ֵמען ִאים ֵּגעֵּגעֵּבן ּוְׁשֵני לּוחֹות ֲאָבִנים הֹוִריד ְּבָידֹו.
ִיְׂשַמח מֶֹׁשה ְּבַמְּתַנת ֶחְלקֹו. וּוס ִאיז דֹוְרט ֵּגעֵוען ֵּגעְׁשִריֶּבן ְוָכתֹוב ָּבֶהם ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת.

ִיְׂשַמח מֶֹׁשה ְּבַמְּתַנת ֶחְלקֹו.

לכה דודי | לחן: ד"ר מרדכי סובול | ביצוע: כל החזנים והמקהלות

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה ְפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה 
ָׁשמֹור ְוָזכֹור ְּבִדּבּור ֶאָחד, ִהְׁשִמיָענּו ֵאל ַהְּמֻיָחד, ה' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד, ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָּלה.
ִלְקַראת ַׁשָּבת ְלכּו ְוֵנְלָכה, ִּכי ִהיא ְמקֹור ַהְּבָרָכה, ֵמרֹאׁש ִמֶקֶדם ְנסּוָכה, סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחָׁשָבה 

ְּתִחָּלה.
ִמְקָדׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה, קּוִמי ְצִאי ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה, ַרב ָלְך ֶׁשֶבת ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא, ְוהּוא ַיֲחמֹל ָעַלִיְך 

ֶחְמָלה.
ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי, ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִּתְפַאְרֵּתְך ַעִּמי, ַעל ַיד ֶּבן ִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי, ָקְרָבה ֶאל ַנְפִׁשי ְּגָאָלּה.

ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי, ִּכי ָבא אֹוֵרְך קּוִמי אֹוִרי,  עּוִרי עּוִרי ִׁשיר ַדֵּבִרי, ְּכבֹוד ה' ָעַלִיְך ִנְגָלה.

"טיש" | עיבוד: אופיר סובול | ביצוע: כל החזנים והמקהלות

ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשלֹום ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹון ִמֶּמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.
ָּכל ְמַקֵדׁש ְׁשִביִעי ָּכָראּוי לֹו ָּכל ׁשֹוֵמר ַׁשָּבת ַּכָדת ְמַחְּללֹו ְׂשָכרֹו ַהְרֵּבה ְמֹאד ַעל ִפי ָפֲעלּו ִאיׁש 

ַעל ַמֲחֵנהּו  ְוִאיׁש ַעל ִדְגלֹו.
ְוַזֵּכנּו ְלַקֵּבל ַׁשָּבתֹות ִמּתֹוְך רֹב ִׂשְמָחה ּוִמּתֹוְך ֹעֶׁשר ְוָכבֹוד ּוִמּתֹוְך ִמעּוט ֲעוֹונֹות.

ְוֵתן ָּבנּו ֵיֶצר טֹוב ְלָעְבְדָך ֶּבֱאֶמת ּוְלִיְרָאה ְוָלַאֲהָבה.
ָיּה ִרּבֹון ָעַלם ְוָעְלַמָּיא ַאְנְּת הּוא ַמְלָּכא ֶמֶלְך ַמְלַכָּיא עֹוַבד ְּגבּוְרֵּתְך ְוִתְמַהָּיא ְׁשַפר ָקָדָמְך ְלַהֲחַוָיא.
ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא יֹום ַׁשָּבת ְמנּוָחה ָּכל ַהִּמְתַעְנִגים ָּבּה ִיְזּכּו ָלרֹב ִׂשְמָחה. ֵמֶחְבֵלי ָמִׁשיַח ֻיָצלּו ִלְרָּוָחּה.

ִיָּבֶנה ַהִּמְקָדׁש ִעיר ִצּיֹון ְּתַמֵּלא ְוָׁשם ָנִׁשיר ִׁשיר ָחָדׁש ּוִבְרָנָנה ַנֲעֶלה.
ַרֶחם ָנא ה' ֱאלֹוֵקינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית 

ָדִוד ְמִׁשיֶחָך ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָקדֹוׁש ֶׁשִנְקָרא ִׁשְמָך ָעָליו.

רצה | לחן: יוסי גרין | ביצוע: שי אברמסון, נתנאל הרשטיק והמקהלות

ְרֵצה ה' ֱאֹלֵקינּו ְבַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְוִלְתִפָּלָתם ְׁשֵעה, ְוָהֵׁשב ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶתָך. ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל 
ּוְתִפָּלָתם ְמֵהָרה ְבַאֲהָבה ְּתַקֵּבל ְּבָרצֹון, ּוְּתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָך.

ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים.
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רזא דשבת | לחן: פנחס סגל-פינצ'יק | ביצוע: יעקב למר

ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ֶאָחד ָלֵעָּלא ָלא ָיִתיב ַעל ֻכרַסֽיא ִדָקֵריה ַעד ְדִאְתֲעִביַדת ִאיִהי ַּבְרָזא ְדֶאַחד.
ְּכַגְוָנא ִדיֵליה ְלֶמֱהֵּוי ֶאָחד ְּבֶאָחד. ְוָהא  אּוִקיְמָנא ָרָזא ֶדה' ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד. ָרָזא ְדַׁשָּבת ִאיִהי 

ַׁשָּבת ְדִאְתַאֲחַדת ְּבָרָזא ְדֶאָחד. ְלִמְׁשֵרי ֲעָלּה ָרָזא ְדֶאָחד. ְצלֹוָתא ְדַמֲעֵלי ַׁשְּבָתא ְדָהא ִאְתַאֲחַדת 
ּכּוְרַסָּיא ַיִקיָרא ַקִדיָׁשא ְּבָרָזא ְדֶאָחד. ְוִאְתַּתָקַנת ְלִמְׁשֵרי ֲעַלּה ַמְלָּכא ַקִדיָׁשא ִעָּלָאה. ָרָזא ְדַׁשָּבת 

ִאיִהי ַׁשָּבת. ַּכד ַעִּיל ַׁשְּבָתא ִאיִהי ִאְתַיֲחַדת ְוִאְתַפְרַׁשת ִמִסְטָרא ַאֲחָרא. ְוָכל ִדיִנין ִמְתַעְּבִרין 
ִמָנּה ְוִאיִהי ִאְׁשְּתָאַרת ְּבִיחּוָדא ִדְנִהירּו ַקִדיָׁשא. ְוָכל ׁשּוְלָטֵני רּוְגִזין ּוָמאֵרי ְדִדיָנא ֻּכְּלהּו ַעְרִקין 

ְוִאְתַעְּברּו ִמָנּה. ְוֵלית ׁשּוְלָטָנא ַאֲחָרא ְּבֻכְּלהּו ָעְלִמין ַּבר ִמָנּה.

השיר שהלויים | לחן: שמואל ויגודה | ביצוע: אברמי רוט והמקהלות

ַהִּׁשיר ֶׁשַהְּלִוִּיים ָהיּו אֹוְמִרים ְּבֵבית ַהִּמְקָדׁש. ְּבַׁשָּבת ָהיּו אֹוְמִרים: ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת. 
ִמְזמֹור ִׁשיר ְלָעִתיד ָלבֹוא, ְליֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת. ּוְמנּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים

אמר ר' אלעזר | לחן: משה אוישר | ביצוע: שי אברמסון והמקהלות

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא: ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַמְרִּבים ָׁשלֹום ָּבעֹוָלם. ֶׁשֶנֱאַמר: ְוָכל ָּבַנִיְך 
ִלּמּוֵדי ה', ְוַרב ְׁשלֹום ָּבָנִיְך. ַאל ִּתְקִרי ָּבָנִיְך ֶאָּלא ּבֹוַנִיְך. ָׁשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך, ְוֵאין ָלמֹו 

ִמְכׁשֹול. ְיִהי ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלְך, ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך. ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְּבָרה ָנא ָׁשלֹום.

ממקומך | לחן: זאבל זילברטס/ד"ר מרדכי סובול | ביצוע: נתנאל הרשטיק והמקהלות

ִמְּמקֹוְמָך ַמְלֵּכנּו ּתֹוִפיַע, ְוִתְמלֹוְך ָעֵלינו, ִּכי ְמַחִּכים ֲאַנְחנּו ָלְך. ָמַתי ִּתְמלְך ְּבִצּיֹון, ְּבָקרֹוב ְּבָיֵמינּו, 
ְלעֹוָלם ָוֶעד ִּתְׁשּכֹון. ִּתְתַּגֵדל ְוִתְתַקֵדׁש ְּבתֹוְך ְירּוָׁשַלִים ִעיְרָך, ְלדֹור ָודֹור ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. ְוֵעיֵנינּו 

ִּתְרֶאיָנה ַמְלכּוֶתָך, ַּכָדָבר ָהָאמּור ְּבִׁשיֵרי ֻעֶּזָך, ַעל ְיֵדי ָדִוד ְמִׁשיַח ִצְדֶקָך.

הטוב כי לא כלו | לחן: בן ציון שנקר | ביצוע: כל החזנים והמקהלות

ַהטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחֶמיָך. ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך. ִּכי ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו ָלְך.
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